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HvAM Ungdom 2004
Af Signe Mortensen.

S

om træner har det været spændende at følge de
aktive i deres træning og til stævner, hvor mange
personlig rekorder og personlige sejrer er blevet
sat og overvundet. Både for pigerne og drengene har der
været stor fremgang. Det er ikke kun resultaterne der
tænkes på, men også alle de nye aktive der er startet i
klubben.
HVAM – ungdom har sat sit præg på stævnerne igennem sæsonen, ved at være blandt de bedste.

S

pecielt i drengenes 14–15 års klasse har Rasmus
Olsen & Steven Nielsen vist sig at være suveræne i alle sprint disciplinerne. Deres resultater har
betydet, at de begge er blevet optaget i Dansk Atletik
Forbunds Talentudvikling i henholdsvis 100m for dem
begge og derudover 200–300m for Rasmus Olsen. Til
DM for ungdom på Hvidovre stadion, stillede 14–15 års
drengene også op på begge stafetter (4x100m & 1.000m
stafet). Desværre kiksede første skifte på 4x100m, så

tørsten efter medalje var stor hos drengene til 1.000m
stafetten. Det blev en sikker sejr til holdet som bestod af
Mikkel Blom Nielsen, Benjamin Nørregaard, Steven
Nielsen og Rasmus Olsen.

F

or pigerne har Jessica Siewierkiewicz og Sabrina
Andersen begge sat PR i længde, hvor Jessica
Siewierkiewicz for første gang sprang over de 4
meter. I sprint disciplinerne har Sabrina Andersen haft
den største fremgang, ved at slå sin egen PR op til flere
gange i løbet af sommersæsonen.
Sabrina og Jessica har længe været de eneste piger
blandt ungdommerne, så efter den store stigning af medlemmer, bliver det sjovt at stille et stafethold for pigerne
til sommer. Målet for sommersæsonen 2005 er at
HVAM – ungdom vil stille hold for både pigerne og
drengene.
I løbet af vinteren vil der blive afholdt klubaftener og en
hyttetur er også arrangeret, så det sociale liv i klubbens
ungdomsafdeling bliver også plejet.

Målfotoet fra DMU, hvor Rasmus Olsen vinder
og med Steven Nielsen på bronzepladsen
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